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 رجعي؟ كم عدة المطلقة طالق �قول:
و�ن �انت ال تحیض فثالثة  فعدتها ثالث حیض، إن �انت ممن �حیض ارجعی�  االمطلقة طالقً 

 .فبوضع الحمل أما و�ن �انت حامًال  ،أشهر سواء �انت آ�سة من الحیض أو صغیرة
 ولكن لم �طعه ،له ابن وابنه هذا عاق له و�ذل معه �ل الوسائل لترك الدخان شخص �سأل:

  ؟هل له أن �حرمه من المیراث االبن،
 .فهو وارث اما دام مسلمً لیس له ذلك ألن االبن مسلم ف

و�وم السبت ذ�رنا أننا لم نصل  نحن جماعة سافرنا األر�عاء الظهر ورجعنا الجمعة،: �قول
هل نصلیها قصر مع جمع أو  ،-�عني �عد رجوعهم-فماذا نفعل  ،عشاء األر�عاءالمغرب و ال

  ؟نصلیها إتمام بدون جمع
 .األنه �جب قضاء الفوائت فورً  ؛وتصلیها متوالیة ألنها صالة حضر، ا؛صلها إتمامً 

التي �انت  ،واألخرى �مصر ،لي زوجتان إحداهما عند الحج �انت معي �الر�اض: هذا �قول
إنني سأدفع لزوجتي �مصر نفس ما سأدفع لك في  :معي طلبت معي أن تحج معي فقلت لها

لها أدفع مثفهل واجب علي دفع نفقات الحج التي دفعتها لزوجتي الثانیة أن  ،فوافقت الحج،
مع العلم أني قد حججت �األولى قبل : �قول ،لزوجتي األولى التي �انت �مصر �تعو�ض

  زواجي من الثانیة؟
 .افال یلزمك أن تدفع شیئً  ،ما دام حججت بها

 ،�عني أخذنا أحادیث �ثیرة في هذه المدة الوجیزة الطر�قة الجدیدة لشرح الكتاب تمشي الكتاب،
 ا.الحضور تأثر �ثیرً  انظر ،رلكن لها أثر على الحضو 

 : .......... طالب
 �مكن ما حضره الناس؟ ،�عني الیوم ما �قاس علیه

 : .......... طالب
 .نعم

 .واآلن ننظر ما عند الكرماني من زوائد وفوائد أكملنا الباب من شرح ابن حجر،
 .)�اب حب الرسول من اإل�مان( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

نبینا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله، ین،الحمد هلل رب العالم
 .أجمعین

صلى  -والمراد �ه سیدنا محمد الالم في الرسول للعهد،: (�اب حب الرسول من اإل�مان: �قول
و�ن  »حتى أكون أحب إلیه«: �قر�نة قوله ال جنس الرسول وال لالستغراق، -هللا علیه وسلم

اإل�مان  واإل�مان بهم ر�ن من أر�ان اإل�مان، ومن اإل�مان أ�ًضا، ،كان محبة الكل واجبة)
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المُ -لكن هل یلزم أن �حب غیر الرسول محمد  �الرسل، الُة والسَّ من الرسل أحب إلیه  -علیِه الصَّ
المُ -أو هذا خاص �ه  ،من نفسه ولده ووالده والناس أجمعین الُة والسَّ  ؟-علیِه الصَّ

 : .......... طالب
 نعم. 
 : .......... طالب

الُة -ألن مفاد هذه المحبة تقد�م الطاعة طاعة الرسول ؛ »حتى أكون أحب إلیه« علیِه الصَّ
المُ  ن وم ،مي منهموالرسل �جب اإل�مان بهم من سُ  على مراد النفس ومراد الولد والوالد، -والسَّ

هم فعلى سبیل وأما من عدا  حسب التفصیل الوارد فیه،�رف �عینه �جب اإل�مان �ه على عُ 
رع شهذا فرع من مسألة  ،وطاعتهم وتقد�م طاعتهم على مراد النفس والمال والولد والوالد ،اإلجمال

  ؟من قبلنا هو شرع لنا أو ال
ن و� ،لنا فال بد من تقد�م طاعتهم على مراد النفس واألهل والولد والوالد اإذا �ان شرعهم شرعً 
علیِه -عنا �كون األثر المرتب على هذه المحبة خاص �ه �كامله والعبرة �شر  اكان شرعهم منسوخً 

المُ  الُة والسَّ  �ة اإل�مانآ«و و�ذا �ان محبة أولیاء هللا من غیر األنبیاء واجبة ومن اإل�مان، .-الصَّ
 فاألنبیاء والرسل من �اب أولى، ،»آ�ة النفاق �غض األنصار«على ما سیأتي و »حب األنصار

ك شال . فیه في تقد�م طاعتهم على مراد النفس او�ن �ان أثرها مختلفً  ،وتكون حینئذ المحبة قلبیة
إن  :على قولین سواء قلنا هذا ال شك �أنه شرع لنا، أن ما جاء شرعنا بتقر�ر ما جاءوا �ه،

 إن شرعهم لیس �شرع لنا صار تقر�ره في شرعنا من شرعنا: :ألنا لو قلنا ؛شرعهم شرع لنا أو ال
تب على من نعم و�ن �ُ  ال؟م أهذا شرع لنا ]، ٤٥[المائدة:  ْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس ِ�النَّْفِس}{َوَ�َتْبَنا َعَلْیهِ 

 .وهكذا ،قبلنا
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  [أل] اإلنسان:، )ال جنس الرسول وال لالستغراق(: �قول  ]٢[العصر:  }{ِإنَّ اإلِْ

  ؟ما فیهأم رق بینهما �عني هل هناك ف ؟�ستغرق جمیع الناسأم هذه جنس اإلنسان 
  : .......... طالب

 مع مقتضى �المه أن الجنسیة غیر االستغراقیة،، )ال جنس الرسول وال لالستغراق(: ألنه قال
 .ومثلها الجنس (كل)وأن االستغراقیة إذا صح مكانها  أن مؤداهما واحد،

 و�ن �انت محبة الكل واجبة.  ،»حتى أكون أحب«(�قر�نة قوله:  
اي وشعیب هو ابن أبي حمزة �المهملة والز  ،هو الحكم بن نافع الحمصي بو الیمان،أ: قوله

 . القرشي وقد مر ذ�رهما في حدیث هرقل
أبو الزناد، �كسر الزاي و�النون هو عبد هللا بن ذ�وان المدني القرشي، و�ان �غضب من  قوله:

أم أصله من َهْمدان  ْمدان)هذه الكنیة لكن اشتهر بها، و�كنى �أبي عبد الرحمن، وأصله من هَ 
 ،وفیه أبو الزناد الذي یروي عن األعرج عن أبي هر�رة، عبد هللا بن ذ�وان هذا معروف، َهَمدان؟
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والمراد �ه ابن سراج غیر  حكى أبو الزناد، قال أبو الزناد،: في شرح ابن �طال اوهذا �مر �ثیرً 
 أبي الزناد عبد هللا بن ذ�وان.

و�ونه �غضب منها هل  ؟شعر بذم من أجل أن �غضب منهاهل هي تُ ، )�غضب من هذه الكنیة(
  ؟�كره إطالقها لغضبه منها

 . نعم: طالب
لى إلیة �كره نسبته مثل ابن عُ  ال �مكن تر�ها، )لكن اشتهر بها و�ان �غضب من هذه الكنیة،(

ن وهل م. فسهما ینسبه إلى ن الذي �قال له ابن علیة،: ذ�ر عن اإلمام أحمد أنه قالولذا یُ  أمه،
ذه الكتب �لها تواطأت على ذ�ره به ألنه �كره ذلك؟ ؛أبو الزناد :الذي �قال له: األولى أن نقول

شعر بذم فال شك أنه من حقه أن �غضب ومن حقه إذا �انت تُ . الكنیة و�ن �ان �غضب منها
ذ�ر هذه فإنك مضطر ت رف،كر �اسمه ما عُ لو ذُ  هل ما عداها،إال إذا جُ  على غیره أن یلتزم،

  الكنیة.
 : .......... طالب

ذ�ر �ما لكن �عض الناس �كره أن یُ  ،شعر بذمإذا �انت تُ  ،ومن عرف أنه �غضب و�كنیه بها
 ر،سفهل إذا �ان �كره ذ�ره �ما �َ  ،»الغیبة ذ�رك أخاك �ما �كره«ألن  سر من �اب إخفاء العمل؛�َ 

  فهل یدخل هذا في حیز الغیبة؟ كره،�َ ذ�ر �علم �عبادة بتالوة �قیام �ما أشبه ذلك مثًال یُ 
 .ال: طالب
  ؟ماذا

 .ال: طالب
 .ذا �كرههو ، »ذ�رك أخاك �ما �كره«

 : .......... طالب
  ؟ماذا

 : .......... طالب
 .لكنه �كرهه ،مدحنعم، 
 : .......... طالب

وفیه رفعة  ،ءلكن یبقى أن اإلنسان قد �كره الشي ،فعموم الحد یتناول المدح والذم إذا �ان �كرهه
�ما أن �عضهم �كره أن  لتفت إلى هذه الكراهیة،فال یُ  ،دعى له �سبب ذلكوقد یُ  ،له وثناء علیه

�عني  ،شیخ في أوساط �بار أهل العلم من �كره أن �قال له ننظر ،ذ�ر بلقب هو أرفع منه �كثیریُ 
إذا تجاوز  ة مراحل،والمسألة مسأل �عني هذا أقل ما �قال في حقه. ؟ما نقول له شیخ وهو �كره

نع لماذا مُ  هألن منع مثل هذا اإلطالق ال شيء؛مرحلة صار أثرها في نفسه الذي من أجله �ُ 
-وقد مدح النبي  منع،فإذا �ان ال یتأثر بهذا فإنه ال �ُ  ،لئال یتأثر ؟المدح مدح اإلنسان في وجهه
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المُ  الُة والسَّ ألن  ي حضرته وما أنكر؛وُمدح �عضهم ف ،�عض الصحا�ة في وجهه -علیِه الصَّ
: فیقال له الشیخ،: فإذا �ان اإلنسان تجاوز مراحل ثم �قال المحظور �ون اإلنسان یتأثر بنفسه،

 .نظر في مدى تأثیر الكلمة في نفسهإنما یُ  لتفت إلیه،هذا ما یُ  ،�كره أن �قال الشیخ إنه
هو ما عنده  وطال�ه، ه،�عني لو أن اإلنسان تجاوز إلى حد بلغ فیه الغا�ة �النسبة ألقران 

الشیخ : قدم له قالثم من �ُ  وطالب طال�ه �ذلك، وطال�ه أخذوا الشهادات �جدارة، ،شهادات علیا
و ما أالد�تور عبد الرحمن البراك أو عبد العز�ز الراجحي أو عبد العز�ز آل الشیخ  الد�تور مثًال،

أنت �ذا أو  أنت افتر�ت علیه، ،�ا أخي أنت �ذبت علیه لكن هل �قال: ،د�اترة ما هم أشبههم،
  ؟هل رضي بهذا ما أنكر؟ لماذاوالشیخ ما أنكر  كذا،

 قهم.حعد نقیصة في بل قد تُ ، وهم ال ینظرون إلیها أصًال  ،لتفت إلیهافال یُ  هذه المسائل لطالبهم،
عالم جلیل �بیر عالمة قاله  �عني �قال له: فمثل هذه األمور وأثرها على القلوب هو المدار،

دات تقول لشاب وهو ما أخذ شها نعم. بینما لو ما تؤثر فیه، ؟الكالم هذا ما هذا ،أود�تور ینتفخ 
 . منعفمثل هذا الذي �ُ  یتأثر،أنه أكید ًئا، وال شی�عد 

 : .......... طالب
 .تز�یة هذه تز�یة، ،نعم

 : .......... طالب
 .أن یدعیها مهما بلغ لنفسه هذه ال یدعیها ال �مكن، اهذه ال یدعیها أحد لنفسه إطالقً 

 ..........  شیخ: طالب
 �النسبة له. اهو درس أو ما درس ال تعدل شیئً  ال،

 : .......... طالب
  ؟أثر على قلبه هالكن هل ل

 : .......... طالب
المسألة  ذ�رون �النسبة له،ال یُ  ،أقل منه أناس أقل منه �مراحل د�توراه فخر�ة، يالشیخ أعط

  لكن یبقى أن المسألة تأثیرها على القلب. ة ما تؤثر،مقاییس دنیو�
  ؟الزناد أبي قال عن ماذاالقاموس  انظر ،كون أبو الزناد �كره

 َهْمدان �عني قبیلة.، )وأصله من َهْمدان(
 : .......... طالب
ن أل من َهَمدان البلد؛ ؟من َهْمدان �یف قرشي، مدنيأصله  .الدال �األول أو الثاني دال،، األول

 َهْمدان قبیلة وَهَمدان بلد.
(و�ان الثوري �سمي أ�ا الزناد أمیر المؤمنین في الحدیث. قال أبو حاتم: هو ثقة صاحب 

فهو  وهو ممن تقوم �ه الحجة إذا روى عنه الثقات، وشهد مع عبد هللا بن جعفر جنازة، سنة،
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ألنه لم �سمع من  ؛وهذا من �اب فضائله إًذا تا�عي صغیر، روى عنه جماعات من التا�عین،
وواله عمر (، الصحا�ة، وروى عنه هؤالء التا�عیون، وواله عمر بن عبد العز�ز خراج العراق)

ق الراوي ولو لم یذ�ر فیه توثیق من أهل العلم �عض أهل العلم یوثِّ  .)بن عبد العز�ز خراج العراق
 بثقة. لیسوهو  اما ولي خراجً  ،�مجرد تولیة عمر بن عبد العز�ز

ن األتباع ومع م -صلى هللا علیه وسلم-رأیت أ�ا الزناد دخل مسجد رسول هللا : اَل عبد ر�ه(َوقَ 
 .مثل ما مع السلطان من أصحاب السؤاالت)

  ؟طالب: هل تختلف �ا شیخ
  ؟ماذا

 .: توثیق عمر بن عبد العز�ز ألمانته وتوثیق الحفاظ لحفظه وأمانتهطالب
 على �ل حال هو ثقة �عني في عدالته.

دي: مات قال الواق أصح أسانید أبو هر�رة أبو الزناد عن األعرج عن أبي هر�رة. قال البخاري:(
 أبو الزناد فجأة في مغتسله لیلة الجمعة في رمضان سنة ثالثین ومائة. 

نة هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي المدني، مات �اإلسكندر�ة س قوله: األعرج،
 سبع عشرة ومائة. 

 وفي مثله افترقت األمة فرقتین ،ولفظ الید من المتشابهات، »والذي نفسي بیده«قوله: 
ُ}ِو�َلُه ِإالَّ {َوَما َ�ْعَلُم َتأْ : وهم الذین �فوضون األمر فیها إلى هللا تعالى قائلین ،مفوضة آل [  للااَّ
 الرَّاِسُخونَ وَ {المراد من الید القدرة عاطفین : ومؤولة وهم الذین یؤولونها �ما �قال ،]٧عمران: 

ُ}على  ]٧[آل عمران:  ِفي اْلِعْلِم}  . الثاني أحكم)واألول أسلم و  ،]٧[آل عمران:  {ِإالَّ للااَّ
 ما �مكن مع أن الحكمة مالزمة للسالمة، تأو�ل و�قولون مثل هذه العبارة، هذه طر�قة األشعر�ة:

ب المثبتة من سلف األمة وتسمیة مذه. أن تنفك السالمة عن الحكمة وال الحكمة عن السالمة
و�ن �تب وأشیع في �عض المواقع أن مذهب  ،هذا التفو�ض مذهب �اطل خطأ، اوأئمتها تفو�ًض 

لكن ال  ،مر �ما جاءتتُ  وُدعم �أقوالهم التي فهم منها الكاتب أنه تفو�ض: ،السلف هو التفو�ض
  ؟�عني أن لها معاني

 : .......... طالب
  ؟ماذا

 : .......... طالب
ق للفر  وذ�رنا مثاًال  االستواء معلوم والكیف مجهول. أما المعنى فهو معلوم، تفو�ض الكیف، ،منع

هذه  ودیز عكس ز�د، بز�د شخص ال تعرفه وال رأیته، بین تفو�ض الكیف وتفو�ض المعنى،
لكن  لكن ز�د تعرف معناها، ،ًئاما تعرف شی معنى؟أم تعرف �یفیة  ؟تعرف عنهاماذا الكلمة دیز 

  وفرق بین هذا وهذا. إنه مثل فالن، :وال قیل ،صف لكشخص ما رأیته وال وُ  تها ما تعرفها،كیفی
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یاس إذ الق ؛او�ن �ان �ثیرً  ،أفعل التفضیل �معنى المفعول على خالف القیاس »أحب«: (قوله
إذ  ؛او�ن �ان �ثیرً  ،أفعل التفضیل �معنى المفعول على خالف القیاس ،�كون �معنى الفاعل)

  أن �كون �معنى الفاعل. القیاس
فظ فكیف وقع ل ألنه �المضاف والمضاف إلیه، ؛ال �جوز الفصل بین أفعل ومعموله :(فإن قلت

ف مع أن في الظر ، االفصل �األجنبي غیر جائز ال مطلقً : قلت ؟بینهما إلیه هاهنا فصًال 
 .)اتوسعً 

ال �جوز الفصل بین : هنا قالوا ،مع أنه جاء الفصل بین المضاف والمضاف إلیه في الشعر 
المضاف والمضاف إلیه األصل أنه ال . ألنه �المضاف والمضاف إلیه ؛أفعل التفضیل ومعموله

  ؟من یذ�ر مثاًال  ،لكن جاء في الشعر الفصل بینهما فصل بینهما،�ُ 
 طالببدم ابن أبي شیخ األ�اطح             نجوت وقد بل المرادي سیفه

 ،لكن لما �انت الصفة لها صلة �الموصوف خف األمر ،�اطحشیخ األ طالبابن أبي  األصل:
إن له  :ألنه ال بد له من متعلق قالوا ؛الجار والمجرور في حكم الظرف هو يوهنا الظرف الذ

 .اارتباطً 
 .امع أن في الظرف توسعً  االفصل �األجنبي غیر جائز ال مطلقً  (قلت:

 -سلمصلى هللا علیه و -أن �كون الرسول م ما ذ�ر نفس الرجل أ�ًضا و�نما �جب لِ : فإن قلت 
 ]؟ ٦[األحزاب:  }ْنُفِسِهمْ {النَِّبيُّ َأْوَلى ِ�اْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أَ  قال تعالى: أحب إلیه أ�ًضا من نفسه،

، االبً على الرجل غ -عزَّ وجلَّ -إنما خص الولد والوالد �الذ�ر لكونهما أعز خلق هللا : قلت
 ال:قفكأنه  فذ�رهما إنما هو على سبیل التمثیل، على الرجل،ور�ما �كون أعز من نفس الرجل 
 �عني من �اب أولى، ،وُ�علم أ�ًضا منه حكم غیر األعزة) حتى أكون أحب إلیه من أعزته،
 كر فيا ذُ ألنه یلزم في غیرهم �الطر�ق األولى أو اكتفى �م ؛(و�علم منه أ�ًضا حكم غیر األعزة

 :فإن قلت أحب من نفسه أ�ًضا �الروا�ات التي �عده. سائر النصوص الدالة على وجوب �ونه
  ؟فهل یتناول لفظ الوالد األم �ما أن لفظ الولد یتناول الذ�ر واألنثى

 والد ،مر)و�ما أن �كون �معنى ذو و�ذا نحو البن وتا ،الوالد إما أن یراد �ه ذات له ولد: قلت
لذ�ر فیكون هذا والد له ولد مما �شمل ا وله تمر، ،�عني له لبن ،(فیتناولهما) نحو البن وتامر،

 .واألنثى �شمل األم واألب
َراِبیَل {سَ قال تعالى:  كتفى �أحدهما عن اآلخر �ما �كتفى عن أحد الضدین �اآلخر،(و�ما أن �ُ  

{ نه معلوًما من (و�ما أن �كون حكمه حكم النفس في �و  ،�عني والبرد )]٨١[النحل:  َتِقیُكُم اْلَحرَّ
 ر. النصوص األخ

وال �خفى أن المعاني الثالثة �لها موجودة  واعلم أنه قد تقدم أن المحبة قد تكون ألمور ثالثة،
لما جمع من جمال الظاهر والباطن و�مال أنواع  ؛-صلى هللا علیه وسلم-في رسول هللا 
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ن وال شك أ الفضائل و�حسانه إلى جمیع المسلمین بهدایتهم إلى الصراط المستقیم ودوام النعیم،
ألن المحبة تا�عة  ؛فیجب �ونه أحب منهما الثالثة فیه أكمل مما في الوالدین لو �انت فیهما،

 .�املة �كمالها) ،حاصلة �حسبها ،لذلك
 و�قدر منشؤها انتفاع اإلنسان �المحبوب، االمحبة عمومً ... ألن هذه المحبة ال شك أن منشؤها  

انتفع من والدته في �ونها  سبب وجوده، ، شكانتفع من والده بال انتفاعه منه تكون محبته له،
و�ونها بذلت ما بذلت في تنشئته ورعایته واالهتمام �شأنه. لكن �ل  ،السبب الثاني في الوجود

ة لكن سبب نجا لنجاته في اآلخرة. اوقد یبذل الوالد والوالدة ما �كون سببً  هذا من أجل الدنیا،
المُ -الرسول الجمیع وداللة الجمیع إلى هذه النجاة هو  الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ

�طاق  المحبة أمر طبیعي غر�زي ال یدخل تحت االختیار، فكیف �كون مكلًفا �ما ال (فإن قلت:
 عادة؟ 

تى یؤثر حبل حب االختیار المستند إلى اإل�مان، فمعناه: ال یؤمن  ،رد �ه حب الطبعلم یُ : قلت
 .رضاي على هوى الوالدین، و�ن �ان فیه هالكه)

 لماذا ال تكون  ،إرادة فعل طاعته) -صلى هللا علیه وسلم-(واعلم أن محبة الرسول : قال
 م،(وترك مخالفته وهي من واجبات اإلسال لیتناول من ال �ستطیع الفعل، ؛أو العزم أعم ؟طاعته

ُموَها ُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفتُ ْم َوَعِشیرَ َأْزَواُجكُ {ُقْل ِإْن َ�اَن آَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَناُؤُ�ْم َوِ�ْخَواُنُكْم وَ  قال هللا تعالى:
ِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه  َوَرُسولِ ِمَن للااَِّ  َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َ�َساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكمْ 

ُ ِ�َأْمرِهِ َفَتَر�َُّصوا َحتَّ   . ]٢٤[التو�ة:  }ى َ�ْأِتَي للااَّ
انوا عقوب بن إبراهیم وأبو یوسف الدورقي البصري ساكن �غداد ودورق قالنس �حدثنا �: قوله

مات سنة  وله مسند، وهو شیخ أصحاب األصول الخمسة وغیرهم، یلبسونها فنسبوا إلیها،
  .اثنتین وخمسین ومائتین

مام اإل ،(ابن علیة �ضم العین المهملة والالم المفتوحة. هذا جاءنا ابن علیة ،ابن علیة): قوله
من أهل  ا�ان أبوه تاجرً  أبو �شر إسماعیل بن إبراهیم بن سهم األسدي موالهم البصري،

ب نسو�ان �كره أن یُ  ،وقدم البصرة فتزوج بها علیة بنت حسان موالة لبني شیبان الكوفة،
 ،الفقهاء ابن علیة ر�حانة: قال شعبة اتفقوا على جاللته. وتجوز نسبته إلیها للتعر�ف، إلیها،
وفي ت ،ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خالفة هارون  سید المحدثین، روا�ة:وفي 
. مائةو وصلى علیه ابنه إبراهیم سنة أر�ع وتسعین  ،ودفن في مقام عبد هللا بن مالك ،ببغداد

 .فما رأیته ضحك فیها) ،صحبت ابن علیة أر�ع عشرة سنة قال عمرو بن زرارة:
المُ علیِه ال-مع أن الرسول   الُة والسَّ علیِه - »أنه ضحك حتى بدت نواجزه«ثبت عنه  -صَّ

المُ  الُة والسَّ إذا فتح المجال لنفسه  ط في األمور،لكن �عض الناس ال �ستطیع التوسُّ  ،-الصَّ
ال شك أن أكمل هدي  للضحك ما أوقف واسترسل ودعاه هذا إلى ما دونه في أحسن من مادة،
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الُة وا-هدي النبي  المُ علیِه الصَّ علیِه -د �مثل ما �ان علیه و�سدِّ  ،لو �ستطیع أن یوازن  ،-لسَّ
المُ  الُة والسَّ والذي لم �ستطع الرضا �القضاء مع  و�قتدي �ه �قدر اإلمكان، هذا هو األصل، -الصَّ

المُ -هو �عترف �أن الرسول  حزن القلب ضحك لما مات ابنه، الُة والسَّ إن « قال: -علیِه الصَّ
لكن �عض الناس ما �قدر یوفق في ، »وال نقول إال ما یرضي الرب ،والعین تدمع ،القلب لیحزن 

من أجل أن �حسم الحزن الذي �ستولي على  ؛فتجده �سلك الطر�ق المعاكس مثل هذه المضایق،
المُ -لكن قد یز�د في الحزن على القدر الذي جاء عنه  ،والقلب �حزن  القلب، الُة والسَّ  -علیِه الصَّ

 .فأراد أن �حسم هذه المادة ،-َجلَّ وَعال-لى حد �سخط ما قدره هللا �حیث �صل إ
حتى یرى  افتجده �عیش مهمومً  ،غلب جانب الخوف�عضهم �ُ  ،لو ضحكت ما انتهیت :وهذا قال 

 وتجدون الطالب في أ�ام االمتحانات �ثیر منهم �عیش �آ�ة، النتیجة، ماألنه ما یدري  ؛مصیره
ما �مكن  سیرى  ،الأم لكن ما دام ما یدري هو األول  ،إذا هو األولفمع أنه إذا طلعت النتائج 

المُ -وأكمل هدي هد�ه  �فرح مع أن األمر أهون من ذلك، الُة والسَّ ه وخیر هدي هد� ،-علیِه الصَّ
 .-صلى هللا علیه وسلم-

ملي نعم الظروف والضغوط قد تُ  ،(صحبت ابن علیة أر�ع عشرة سنة فما رأیته ضحك فیها)
سواء �انت الظروف  اإلنسان ما �سلك فیه استجا�ة لهذه الظروف خالف ما �ان علیه،على 

 (وحدث عنه ابن وال شك أن اإلنسان ابن وقته یتأثر �ما یتأثر �ه من حوله. الخاصة أو العامة،
ن هما مائة وعشرون سنة، وحدث عنه ابن جر�ج و�ین وفاتیهما مائة وعشرویجر�ج و�ین وفات

  ؟هذا من السابق والالحق�عني هل  ،سنة)
 : .......... طالب
  ؟ماذا

  ؟�سمى من الالحق والسابق هذا
 : .......... طالب

  ؟ما �سمىأم �سمى 
و�كون بین وفاة هذین الراو�ین مدة  أن یروي شخصان عن شخص واحد، ؟معنى سابق والحق ما

ا وصلت في �عض األحوال إلى مائة وخمسین سنة ا، امتصورً  اًال وذ�رنا مث ،طو�لة جد�  ،نعم جد�
من طالب الشیخ ابن �از مثًال أول ما جلس للتدر�س سنة سبع وخمسین قرأ علیه  الو أن واحدً 

ثم قرأ علیه �سنة عشر�ن  �ستین سنة، ؟�عني مات قبل الشیخ �كم ،ثالث سنوات ومات سنة ستین
  ؟أو ثماني عشرة واحد من الشباب وُعمر إلى �م

 : .......... طالب
  ؟�م �صیر بین وفاتیهما ،وخمسمائةلى ألف إ
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(وحدث عنه ابن : لكن �قول ،هذا �سمونه السابق والالحق هذا متصور، ،مائة وأر�عون سنة
 .سنة) وعشرن جر�ج و�ین وفاتهما مائة 

 : .......... طالب
 نعم. 
 : .......... طالب
  ؟أسبق كیف
 : .......... طالب
 .وشیخ تقدمت وفاته ،مر�كون شیخ عُ  ،ا والحًقاما �سمى سا�قً  ال ال،
 .تقدمت وفاته: طالب

 .نعم
إلمام ا "شعبة"و هو ابن أبي إ�اس أبو الحسن الخراساني فالبغدادي فالعسقالني، "آدم"(قوله: 

 "أنس"و أبو الخطاب األكمة السدوسي، "قتادة"و العلم ابن الحجاج األزدي الواسطي فالبصري،
 .�ر األر�عةوقد تقدم ذِ . -صلى هللا علیه وسلم- الصحابي الكبیر خادم رسول هللا

ل إلى إشارًة إلى التحو�ل من اإلسناد األو "ح"لفظ  "حدثنا آدم"جد قبل وفي �عض النسخ وُ  
�عني  ،وعلى النسختین ففیه تحول من إسناد إلى إسناد) وفي �عضها لم یوجد، ،اإلسناد الثاني

  ذ�ر.كرت أو لم تُ سواء ذُ 
ایتین وفي هاتین الرو  ففیه تحول من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذ�ر الحدیث،(وعلى النسختین 

وذ�ر الناس �عد الوالدین تعمیم �عد تخصیص عكس قوله:  ،»والناس أجمعین« زاد لفظ:
 میم. فإنه تخصیص �عد تع ]٩٨[البقرة:  {َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِر�َل}تعالى: 

(أو �ما فیهم هو نفسه  »والناس أجمعین« ،ناس نفس الرجل)فهل یدخل في لفظ ال فإن قلت:
ن مجمیع الناس أحب إلى ز�د  فإنك إذا قلت: ،�كون إضافة المحبة إلیه تقتضي خروجه منهم

  ؟مثل أ�ش ،�عني مثل ،فهم منه خروج ز�د منهم)�ُ  غالمه،
قال  ولذلك ؟أو هو منها خرج منها لفظ الجاللةهل �ُ  »امائة إال واحدً ، اإن هلل تسعة وتسعین اسمً «

�عني �عض األمور  بداللة هذا الحدیث، ؛له مائة اسم -َجلَّ وَعال-هللا : جمع من أهل العلم
 له -َجلَّ وَعال-هللا : لو قال لك واحد وأنت ما سمعت مثل هذا الكالم سمع،ستنكر أول ما تُ تُ 

�عني أمور  ،نعم ؟مائة ینأ، »إن هلل تسعة وتسعین«تكذب الحدیث في الصحیحین : قال ،مائة
 . واللفظ محتمل ،ستغربتُ 

ع ما توق ،�جيء واحد �ستغرب ،ما أنزل مائدة على بني إسرائیل -َجلَّ وَعال-هللا : مثل ما �قال
ا إن �ان قبلوه ؟والخالف هل قبلوها �الشرط أو ال دهم مع إنزالها،ألنه توعَّ  ؛مثل هذا الكالم

  بلوا الشرط ما نزلت إلیهم.و�ن �ان ما ق �الشرط أنزلها إلیهم،



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

ذهنه أنها �غیر ألنه راسخ ب ؛لكن ما نراها ،مدفیه عَ : قال واحد ،]٢[الرعد:  {ِ�َغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَها}
 . عمد

  العلم. طالبمثل هذه األمور الدقیقة �حتاج إلى أن ینتبه لها 
ي فهذه غر�زة موجودة : �قول �مكن یرد علیه أحد عرف قبل قوم لوط،إن اللواط ال �ُ : لو قال قائل

فاسق والناس فیهم ال ،ًئا آخرشی أووهو �فرغ الغر�زة سواء وجد امرأة  لدوا،وُ یوم أن بني آدم من 
ي ما لكن األمور الت مع أنه منصوص علیه في القرآن أنه ما سبقهم أحد من العالمین، وغیره،

 .یرت ترسخ إن شاء هللا في ذهنهثحتى إذا ما أُ  ،مع غفلة عنها ،یدرج علیها اإلنسان ،تثار
 : .......... طالب
  ؟ماذا 
 : .......... طالب
 .االنتشار: طالب

 �ِهللا األصل الجر�مة.
 ..........  ]٢[الرعد:  {ِ�َغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَها}طالب: شیخ 
 اللفظ محتمل.
  هل هذا صحیح؟لكن  طالب: نعم،

  ؟معتبر أو ملغىقید الرؤ�ة معتبر أو غیر  ،�عني هل القید
 : .......... طالب

  .رى أشد في التعجیزن �ون فیها عمد ال تُ إ :�قول �عضهم ما فیها عمد، هأن
 سبحان هللا!: طالب

 .نعم
 : .......... طالب
 سمعت أنا من �قول هذا. ،قال �ه

 .-َرِضَي ُهللا عنهُ -استثناء عمر  طالب: أحسن هللا إلیك،
 .»إال من نفسي«

 ..........  لىیدل ع: طالب
ألنت أحب الناس «: أو في ابتداء قال ؟قال له الرسول في األصلماذا ، »إال من نفسي« ،نعم

  ...إذا �ان ابتداءً ، »إلي إال من نفسي
  : .......... طالب
 إال لو �ان �عد ما سمع هذا. ،ما تجيء ابتداءً نعم، 
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ون إضافة المحبة إلیه تقتضي فهل یدخل في لفظ الناس نفس الرجل أو �ك (فإن قلت:: قال
َالِة ِمْن َیْوِم اْلجُ في  ا�عني مثل ما قلنا قر�بً  ،خروجه منهم) [الجمعة:  َعْوا}ُمَعِة َفاسْ {ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا} ،]٩ قل من تنعقد بهم الجمعة أ قالوا: ،]٩[الجمعة:  {ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ
ِ}{َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�رِ وهناك من یذ�ر هللا  ً�ا،ألن هناك مناد ثالثة؛: وقال �عضهم أر�عة،   للااَّ

كن �م :والذي �قول أر�عة، :هذا لو قلنا وأقل الجمع اثنین، ،وهناك المأمور �السعي ،]٩[الجمعة: 
ب ألنه ال �مكن أن �كون الخطی ثالثة؛: أن �جتمع الخطیب والمؤذن في شخص واحد �قول

ب �أن �سعى هل یؤمر الخطی ،]٩[الجمعة:  {َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ} المسعي إلیه أحد الساعیین،
  هل هو داخل في المأمور�ن؟ ؟إلى ذ�ر هللا

 : .......... طالب
  ؟ماذا

 : .......... طالب
 ماذا؟
 : .......... طالب

 .هو الخطیبو اسعوا إلى من یذ�ر هللا  ،]٩[الجمعة:  {َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ} ،نعم
�د ز جمیع الناس أحب إلى  فإنك إذا قلت: ،(أو �كون إضافة المحبة إلیه تقتضي خروجه منهم

من  م لیسكر ثَ ألن اللفظ عام وما ذُ  ؛ال �خرج قلت: ،فهم منه خروج ز�د منهم�ُ  من غالمه،
 .المخصصات)

المُ -ر الرسول إذا أم �عني هل الرسول داخل في خطا�ه لغیره؟  الُة والسَّ ل �أمر ه -علیِه الصَّ
  ؟یدخل في هذا األمر أو ال یدخل

 : .......... طالب
  ؟ماذا

 لما أمر أن �حلوا ..........  -صلى هللا علیه وسلم-طالب: الرسول 
لكن هل أصل الصیغة تتناول أو ال  ،بنصوص أخرى هذا ما فیه إشكال �عني �ونه داخًال 

المسألة معروفة  المسألة خالفیة في األصول، ال؟أم خاِطب داخل في خطا�ه هل الم تتناول؟
 م. هعند

 : .......... طالب
 .أما مقتضى الصیغة فال تتناول ،ال

 : .......... طالب
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 هل یلزم أن یذهب اذهبوا واصنعوا �ذا، إذا قال األب ألوالده: أما مقتضى الصیغة فال تتناول،
َجلَّ -والمكلِّف هو هللا  ،لكن �ونه أحد المكلفین ال، ؟یغة معهمفي الص �كون داخًال  ؟معهم
 .فال شك أن یتناوله إال فیما یدل الدلیل على خروجه منه ،-وَعال

ومحبة شفقة  محبة إجالل وعظمة �محبة الوالد، المحبة ثالثة أصناف؛ (قال ابن �طال:
 صلى هللا-فجمع النبي  اس،ومحبة استحسان واستلذاذ �محبة سائر الن ورحمة �محبة الولد،

ى صل-لم أن حق النبي ومن استكمل اإل�مان عَ  في هذه األلفاظ أصناف المحبة، -علیه وسلم
 -سلمو صلى هللا علیه -ألنه  آكد علیه من حق والده وولده والناس أجمعین؛ -هللا علیه وسلم

 استنقذنا من النار وهدانا من الضالل. 
 ،عن شر�عته والذبُّ  ،نصُر سنته -لى هللا علیه وسلمص-قال القاضي عیاض: ومن محبته 

  ه دونه.یبذل ماله ونفسف وتمنِّي حضور حیاته،
 -در النبيق�مان إال بتحقیق إعالء وال �حصل اإل وفیه أن حقیقة اإل�مان ال تتم إال بذلك، قال:

ل، -صلى هللا علیه وسلم یس ذا فلومن لم �عتقد ه ومنزلته على �ل والد وولد ومحسن ومفضَّ
 . �هللا أعلم) �مؤمن،

ال-ن حقوق الرسول في �تا�ه الشفا بیَّ  -َرِحَمُه هللاُ -القاضي عیاض  الُة والسَّ وذ�ر  ،-مُ علیِه الصَّ
المُ -من أوصافه وشمائله و�ر�م أخالقه ما �جعل المؤمن �حبه  الُة والسَّ ة عن والغفل ،-علیِه الصَّ

الُة -ك أنها تورث الغفلة عن محبته ال ش ،الشمائل والخصائص ،مثل هذه األمور علیِه الصَّ
المُ   ،وشمائله ،وأوصافه ،وأ�امه ،العلم على علم �سیرته طالبفال بد أن �كون  واتباعه، -والسَّ

 ؟ ا�یف تعرف هذا الذي هداك هللا �سببه وأنت ما تقرأ عنه شیئً  الناس أعداء لما �جهلون،
علیِه -المسلمین الذین ال �عرفون عن الرسول ال شك أن هذا هو سبب الغفلة لدى �ثیر من 

المُ  الُة والسَّ المُ -ما �عرفون عنه  إال اسمه، -الصَّ الُة والسَّ  لذا �ثیر منو  إال االسم، -علیِه الصَّ
المُ -أهل العلم یذ�رون نسبه  الُة والسَّ  شروح ال سیما الشروح، ،في مقدمة الكتب -علیِه الصَّ

المُ علیهِ -الحدیث یذ�ر نسب النبي  الُة والسَّ  ،جل أن �ضبط هذا النسب؛ من أإلى آخره - الصَّ
المُ -یلتقي مع النبي  و�قرن �ه �ل من �أتي من الرواة، الُة والسَّ ه أكمل معنا ،في �ذا -علیِه الصَّ

المُ -الذي حفظته عنه  الُة والسَّ امه هذا وال شك أن االهتمام بنسبه وسیرته وسننه وأ� ،-علیِه الصَّ
 لمهمات.من أهم ا

مارة �ان ح جانب األفإن من رجَّ  (�قول النووي: فیه تلمیح إلى قضیة النفس األمارة والمطمئنة،
 حاصله أنه ح جانب المطمئنة �ان حكمه �العكس. وأقول:ومن رجَّ  حب أهله وولده راجًحا،

 .�جب ترجیح مقتضى القوة العقلیة على القوة الشهوانیة ونحوها)
ألنه �أتي  ؛م العاطفة زلَّ في �عض المواقف إذا حكَّ  م العاطفة،العقل ال �حكِّ  محكِّ �عني اإلنسان �ُ  

هذا في هذه  شخص أنقذه من غرق أو من حرق، في �عض المواقف ال سیما في مواقف حرجة،
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ر أنه الذي أنقذه من نار اآلخرة من عذاب اآلخرة لكن إذا تصوَّ  اللحظة �كون أغلى الناس عنده،
  لو ذهبت علیه الدنیا ما ضره شيء إن شاء هللا. عظم من هذا �كثیر،السرمدي األبدي أ 

 نعم.
والسفلى  قدح �ه النار،والعود الذي �ُ  وهما زندان، الزند موصل طرف الذراع في الكف،: �قول
تي �قدح زناد األعواد ال ،العود الذي �قدح �ه النار جمعه زناد جمعه زناد. ،زندتان وال �قال: زندة،

 في �تاب اسمه ورت �ك زنادي. وتقول لمن أنجدك وأعانك: جمعه زناد وأزندة وأزناد، .بها النار
 والسقط الوري، سقط الزند مطبوع خمس مجلدات �بار مع شرحه، للمعري، معروف، سقط الزند،

. اى سقطً ورى بهذا العود أو بهذه األعواد �سم�عني �ون النار تُ  قدح �ه النار.والزناد العود الذي �ُ 
  ؟هل  وجهأم الله وجه  ونه �كره أن �كنى �أبي الزناد وهي األعواد التي تقدح وتورى بها النار،فك

 : .......... طالب
 �ان وجهه. ،نعم

وعلى صغر  هو اإلشكال أن القاموس معتصر من �تب �ثیرة في اللغة، .زاد.. وأورى زنده وأزند،
وهذا  مجلد واحد، في في األخیربع �عني طُ  على صغر حجمه، حجمه فیه ستون ألف مادة،

و�ال لو رجعنا في المسألة إلى �تب اللغة المبسوطة و�ن ، اجعل المؤلف �عصر الكالم عصرً 
�بار  ا�عني لو رجعنا إلى تهذیب اللغة الخمسة عشر مجلدً  كانت أقل في المواد الستفدنا أكثر،

 رة للمتعلم ال شك أنه أحسن،�ان �سط العبا أو الصحاح، ما فیه وال نصف القاموس من المواد،
العلم  طالبیراجع ، و�ل له میزته وقد �ستشهدون علیها �شواهد من لغة العرب ومن النصوص،

 ما ینفعه من �تب اللغة.
(فصل: خرج البخاري ومسلم من حدیث أبي : في شرحه -َرِحَمُه هللاُ -�قول الحافظ ابن رجب 

ون والذي نفسي بیده ال یؤمن أحد�م حتى أك«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-هر�رة عن النبي 
 ، وخرج البخاري ومسلم أ�ًضا من حدیث أنس قال: قال رسول هللا»أحب إلیه من والده وولده

ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس «: -صلى هللا علیه وسلم-
 . »أجمعین

 -عز وجل-وهي مقارنة لمحبة هللا  من أصول اإل�مان، -صلى هللا علیه وسلم-محبة النبي 
ألقارب وقد قرنها هللا بها، وتوعد من قدم علیهما محبة شيء من األمور المحبو�ة طبًعا من ا

َأْزَواُجُكْم َواُنُكْم وَ ُ�ْم َوِ�خْ {ُقْل ِإن َ�اَن آَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَنآؤُ واألموال واألوطان وغیر ذلك، فقال تعالى: 
َن ِكُن َتْرَضوْ ا َوَمَسااٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َ�َساَدهَ َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْموَ   هللاِ َنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكم مِّ

 .])٢٤لتو�ة: [ا رِِه}َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه َفَتَر�َُّصوْا َحتَّى َ�ْأِتَي ُهللا ِ�َأمْ 
سه في �عض األوقات فیقدم ما تهواه نفسه على یلحظ المسلم من نفسه ومن غیره أنه قد تغلبه نف

الشخص الذي یتشاغل  بهذه المحبة، و�خالًال  وال شك أن هذا فیه خلًال  مراد هللا ومراد رسوله،
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لكن اإلشكال إذا  ،النفس ال شك أنها تغلب بدنیاه عن أداء واجب �الصالة مع الجماعة مثًال،
من األ�ام واسترسل مع عمله الدنیوي أو  انفسه یومً إذا غلبته  هذا مشكل، ،اكان هذا عادة ودیدنً 

شيء وقدمه على مراد هللا وغلبته نفسه وشهوته فأخر الصالة �سبب  أواسترسل في قضاء وطر 
نصلي قدام  :لفالن و�قول ستأتيمكتبة  أوذ�ر له �تب �عني طالب علم یُ  هذا األمر الدنیوي،

   ثم تفوته الصالة. ،من أجل أن �ستغل الوقت
 : .......... طالب
  ؟ماذا

 : .......... طالب
أو عمل  لكن �تبه ال �حزن علیها إن شاء هللا، هذه لها وجه، �عني هذه مفاضلة بین عبادات،

هذا �جده اإلنسان من نفسه  ،آخر أو شيء ما هناك ضرورة لتقد�مه على مراد هللا ومراد رسوله
قدام أنه نصلي  :رج �عد األذان من بیته و�قولوثبت �التجر�ة أن الذي �خ ،في �ثیر من األحوال

مر قدام أو � أنا �مسجد ثانٍ  ،ال :ألنه قد �سمع هذا المسجد �قیم �قولفي الغالب تفوته الصالة؛ 
ة ما ثم �عد ذلك في النها� أدرك تكبیرة اإلحرام وهكذا، أود أنال أنا  :�مسجد قد فاته ر�عة �قول

على الخروج من العهدة من عهدة الواجب بیقین قبل �ل  فعلى اإلنسان أن �حرص .ایدرك شیئً 
 .شيء
 . شیخ: طالب
 نعم. 
 : .......... طالب

 لئال ینشغل ؛لیتفرغ لها دم من أجل الصالة،قُ  من أجل الصالة ال لذاته، دم؟لكن لماذا قُ  ،نعم
 .ها �سبب تقد�م الصالة علیهیلإعنها و�ذهب 

  �قاس علیه ..........: طالب
 جل الصالة.فهو من أ

  : �قاس علیه ..........طالب
مثل  قد ینشغل �غیر شاغل، ،لكن قد �شغل اإلنسان نفسه �غیر شاغل �ل ما �شغل، ؟وه ینأ

إن صلى في  أو غیر �تب، البضاعة سواء �انت �تبً ل و�ذهب�صلي هذا الذي في طر�قه 
لكن على اإلنسان أن  ،ر �قدرها بال شكقدّ هذه أمور تُ  ،الطر�ق قد ال یبقى من صالته شيء
  .وال �قدم على مراد هللا غیره ،�خرج من عهدة الواجب و�برأ منه بیقین

 : .......... طالب
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الخطاب قبل ثالثین � جئتملو  : قلت لهم ع من أجل منع هذه المساجد،وجيء �خطاب یوقَّ  ،نعم
 ما واما صل اإذشباب  هذه المساجد، یبحثون عن منلكن اآلن �ثر خیرهم  سنة وقعت معكم،
 .�هللا المستعان ،واما صل أنهمیدري الناس عنهم 

 أنت أحب إليَّ من �ل شيء إال من نفسي«: -صلى هللا علیه وسلم-(ولما قال عمر للنبي 
من  فقال عمر: �ِهللا أنت اآلن أحب إليَّ  فقال: ال �ا عمر حتى أكون أحب إلیك من نفسك،

صلى -(فیجب تقد�م محبة الرسول ن صحیح مسلم هذا مخرج م ،)»نفسي، قال: اآلن �ا عمر
لك مما ذعلى النفوس واألوالد واألقارب واألهلین واألموال والمساكن، وغیر  -هللا علیه وسلم

 ن ُ�نُتمْ {ُقْل إِ : -َجلَّ وَعال-�حبه الناس غا�ة المحبة، و�نما تتم المحبة �الطاعة �ما قال 
  ].٣١[آل عمران:  ُكُم ُهللا}ُتِحبُّوَن َهللا َفاتَِّبُعوِني ُ�ْحِببْ 

على  وسئل �عضهم عن المحبة، فقال: الموافقة في جمیع األحوال. فعالمة تقد�م محبة الرسول
خر آفي أوامره وداٍع  -صلى هللا علیه وسلم-محبة �ل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول 

یه صلى هللا عل-لرسول دم المرء طاعة ایدعو إلى غیرها من هذه األشیاء المحبو�ة، فإن قَ 
الُة علیِه الصَّ  -�ان دلیًال على صحة محبته للرسولوامتثال أوامره على ذلك الداعي  -وسلم

المُ  ألشیاء وتقد�مها على �ل شيء، و�ن قدم على طاعته وامتثال أمره شیًئا من هذه ا -والسَّ
ي تعارض فو�ذلك القول  دل ذلك على عدم إتیانه �اإل�مان التام الواجب علیه. المحبو�ة طبًعا؛

المُ -محبة هللا ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول  الُة والسَّ ة تبع لمحب -علیِه الصَّ
 . -عز وجل-مرسله 

، فإن هذا �له في امتثال الواجبات وترك الحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندو�ات الشر�عة
لوغه �ان ذلك عالمة �مال اإل�مان و� لنفس،بلغت المحبة إلى تقد�م المندو�ات على دواعي ا

 لمحبة إلىإلى درجة المقر�ین والمحبو�ین المتقر�ین �النوافل �عد الفرائض، و�ن لم تبلغ هذه ا
ا هذه الدرجة فهي درجة المقتصدین أصحاب الیمین الذین �ملت محبتهم الواجبة ولم یز�دو 

 .علیها)
 اللهم صل وسلم على عبده ورسوله.

 
 


